
 
 غرب ایران، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاههای  گویشو  ها فصلنامة مطالعات زبان

 13-31، صص 3131، تابستان 31سال سوم، شمارة 

 3علمی متون در ریتصوّ های واره طرح یشناخت بررسی

 2اکرم شکاریان بهزادی

 ، ایرانتهران ، دانشگاه آزاد اسالمی،تحقیقات واحد علوم، شناسی دانشجوی دکتری زبان

 1ارسالن گلفام

 دانشگاه تربیت مدرس ،شناسی گروه زباندانشیار 

 3 حیات عامری

 دانشگاه تربیت مدرس تهران ،مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسیاستادیار 

 چکیده
 شناساان  زباان  بااور  باه  اسات   شاناتتی  شناسای  زباان  چارچوب در علمی متون در یهپا ریتصوّ های واره طرح بررسی حاضر پژوهش هدف

 اولیاه  و ابتادایی  ةیافت جسمیت مفاهیم منزلة به ها آن که است این رتفکّ و زبان سازوکار از بخشی مثابة هب ریتصوّ های واره طرح یتاهمّ ،شناتتی

 ریتصاوّ  هاای  واره طرح رو پیش نوشتار تا شد باعث لهئمس این ضرورت آورند  فراهم را تر پیچیده مفاهیم ساتتار مند، نظام شکلی به توانند، می

 و یتوصایف  کیفای،  ازناو   و کااربردی  دف،ها  لحاا   به پژوهش این روش  کند بررسی علمی متون در را جانسون قدرتی و حرکتی حجمی،

 ةوار طارح  باه  علمای  متاون  در میازان  بیشترین که دارند کاربرد علمی گفتمان در واره طرح سه هر که داد نشان ها بررسی نتایج است  استنباطی

 اناوا   فراوانای  باین  تفاوت ،دیگر سوی از ؛دارد اتتصاص (%56) قدرتی هوار طرح درنهایت و (%92) حرکتی ةوار طرح سپس ،%(65) حجمی

 %(48) واره طارح  بادون  جماالت  از رکمت مطالعه مورد ةپیکر کلّ در %(55) واره طرح حاوی جمالت میزان همچنین ؛است معنادار ها واره طرح

   است  دارمعنا دو این فراوانی بین تفاوت و است

  علمی متون قدرتی، ةوار طرح ی،حرکت ةوار طرح ی،حجم ةوار طرح شناتتی، معناشناسی شناتتی، شناسی زبان :ها کلیدواژه

  

                                                           
 اند پذیرش و چاپ شده (5924مقاالت این شماره با تأتیر در سال ) -5

 shekarian.akram@gmail.com            پست الکترونیکی:  -9

 golfamarsalan@gmail.com              : نویسندة مسئول پست الکترونیکی -9

 hayatameri@yahoo.com                    پست الکترونیکی:  -8



 5926، تابستان 59های غرب ایران، سال سوم، شمارة  ها و گویش / فصلنامة مطالعات زبان88

 مهمقدّ -3

شناسای شاناتتی هساتند  بادون توانمنادی       بندی در معنای  واره از مفاهیم اصلی مقوله نمونه و طرح پیش

بنادی از   ماناد، ولای مقولاه    گونه سردرگم می محیطی آشوب های جهان تارج، انسان در بندی پدیده مقوله

شاود کاه    بخشد و موجب مای  ها به شناتت او از جهان سامان می واره ها و طرح نمونه رهگذر وجود پیش

های معناشناسای شاناتتی،    پژوهش بندی کند  در ها طبقه ها و پدیدارها را در قالب مقوله بتواند پدیده یو

هاا کاه سااتت انتزاعای      واره کمک این طرح زیرا به ؛یت باالیی برتوردارندری از اهمّهای تصوّ واره طرح

زباان علام   یت دلیل اهمّ بههای شناتتی ارتباط برقرار کرد   های فیزیکی و حوزه توان میان تجربه دارند، می

نیازمناد بررسای ویاژه اسات       ،هاا  در پژوهش و متون تحقیقاتی در مراکز پژوهشی، مادارس و دانشاگاه  

 است  مهمترساتتن این بخش زبانی با آموزش در مراکز دانشگاهی  غنی راستایبررسی این متون در

ساازی     اینکاه مفهاوم  را بررسی کندهای موجود در متون علمی  هوار طرحتا  کوشد حاضر میپژوهش 

تواند به شناتت ما از ناو    پذیرد می ها و با چه نسبتی صورت می واره یک از طرح کدام بادر این نو  متن 

ری و هاای تصاوّ   واره طارح  (5926وناد )  زهره ها کمک کند  ی نو  آموزش آنبندی این متون و حتّ مقوله

کاه مصاطفی    دادهنشاان   وینتاایج  ، دهکار های مصطفی رحماندوست شناسایی  در کودکانهرا ها  انوا  آن

قاسامی  د بهاره گرفتاه اسات     ری متعادّ هاای تصاوّ   واره هایش از طرح در سرودن کودکانه ،رحماندوست

 تاود  هاا را باه   واره حرکتی بیشترین نو  طرح ةوار داری، طرح جان ةوار نشان داد که پس از طرح( 5928)

را  6ری حجمی، حرکتی و قادرتی جانساون  های تصوّ واره ( طرح8592) باباساالری اتتصاص داده است 

یکی از مفاد آموزشای   منزلة ل تا ششم بههای اوّ های درسی فارسی پایه های پایه در کتاب واره طرح مثابة به

وارة پایاه در تماامی    دهد که هرسه طرح نشان می پژوهشدر این  ها نتایج بررسیاست   بررسی کردهمهم 

(، ساپس  %6/64وارة حجمای )  های شش پایة تحصیلی کاربرد دارند که بیشترین میزان، ابتدا به طرح کتاب

%( اتتصاص دارد و ایان تفااوت باین    55وارة قدرتی ) ( و درنهایت به طرح%6/96وارة حرکتی ) به طرح

 است    ها معنادار واره فراوانی انوا  طرح

د کاه بار در    نا هاای گونااگونی وجاود دار    هوار طارح بر این باورند که  (5926) ذوالفقاریقائمی و 

صاورت اساتعاری سااتتاربندی     د و بسیاری از مفاهیم انتزاعای را باه  نگذار می تأثیراستعاری ما از جهان 

پربساامد در زباان    ةحاروف اضااف  ( در چاارچوب معناشناسای شاناتتی،    5928انی )درب شاملود  نکن می

ابتادا باا اساتفاده از معیارهاای     پاژوهش    در این طور شناتتی بررسی کرده است را بهفارسی و انگلیسی 
                                                           
5. M. Johnson 
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لیه، برای هار حارف   از تعیین معنای اوّپس  شده وحروف اضافه تعیین  ةلی( معنای او9009ّتایلر و ایوانز )

هاا و   پوشای  معاانی حاروف اضاافه، هام     ةیسا   در گاام بعاد باا مقا   شده استرسم  ای لیهاضافه نمای اوّ

هاای   واره های میان این حروف در دو زبان بررسی و روش آموزشی باا اساتفاده از الگاوی طارح     تفاوت

با بررسی جایگزینی معناایی کاه روناد آن    ( 5920گندمکار )فی شده است  معرّتطبیقی  ةری و مطالعتصوّ

ری در هاای تصاوّ   واره است، باه ارزیاابی نقاش طارح     سمت مفاهیم ملموس و عینی از مفاهیم انتزاعی به

دهاد کاه    آمده نشان مای  دست در سطح افعال زبان فارسی پرداتته است  نتایج به« ی بافتییمعنا هم»ایجاد 

و نعیمای  افراشای    سات ا هاا  در آن معناایی  ری افعال، عامال اصالی باروز هام    های تصوّ واره تشابه طرح

ناد   دارری هاای تصاوّ   واره جمله طرح 29ستخرج، تنها م ةجمل 268 ( نشان دادند که از5942) حشکوایی

صافت  ( 5942) مهار   آزادهای متون داستانی کود  در ایران برشامردند  ها این نتیجه را یکی از ضعف آن

فای و  ری و باا معرّ هاای تصاوّ   واره طرح ةدر چارچوب نظری را  ب حاوی عضو بدن با معنی استعاریمرکّ

    استتحلیل و بررسی کرده  ،گیری النه فراینداستفاده از 

ابتادایی در تاوانش    ةنگاری از دروس ریاضی پایا  شناتتی قوم ةدارد: مطالع ( بیان می5905) 5ویلیامز

)مثال   7لتحاوّ  ةهاای نقطا   ری متفاوتی برای تواندن سااعت های تصوّ هوار طرحکه دهد  ساعت نشان می

 56و  9 بارای مثاال  ) 2هاای مطلا    ( و سااعت 9یک ربع بعد از )مثالً 4های نسبی تمام(، ساعت 9ساعت 

 زماان در  گفاتن  در تطاا  نیتار  عیشاا ی در ایان مقالاه   رتصوّ ةوار طرح لیوتحل هیتجزدقیقه( وجود دارد  

 50برگساتن  کناد   بینای مای   پایش  را یناگهاان  اتاتالالت  به منجر پنهان یتطاها منبعو همچنین  کودکان

هاای   واره طارح  بارة( در4452) 55( و لیکاف5247چارچوب مفهومی جانسون ) که دارد ( اظهار می9055)

این نظریه ایان اسات    ةکلیدی پای ةگوید نکت زیادی بر آموزش ریاضیات دارد  وی می ةبالقوّ تأثیرری تصوّ

   دارد ر انتزاعی بشری نیز کاربرد فرافکنی استعاری در تفکّبا  محور ای بدن  واره که انوا  ساتتارهای طرح

داناد  وی معتقاد    ر میثّؤهای مناسب را در آموزش فیزیک م واره ( استفاده از طرح5: 9007) 59فوکس

حرکتای   - یانتزاعی بنا شده است که ازساوی نظاام حسّا    ةوار تعدادی طرح ةل بشری بر پایتعقّ که است

بناابراین در   ؛فرهنا  هساتند  های پایه، جهانی و مساتقل از   واره نظر وی، بیشتر طرح فراهم آمده است  به
                                                           
6. R. F. Williams 
7. land mark 
8. relative times 
9. absolute times 
10. Ch. Bergsten 
11. G. Lakoff  
12. H. U. Fuchs 
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ت بشری ازجمله علوم دقیقه وجود دارند  وی معتقد است اماروزه مطااب  باا    الیّل و فعّای از تعقّ هر زمینه

 گیارد،  مناد صاورت مای    ر بادن تفکّا  ةر وجود دارد که در  بشری بار پایا  علوم شناتتی مدرن این تصوّ

ای مهم از علاوم شاناتتی در فیزیاک      زیرشاته مثابة بهشناسی شناتتی  های زبان کارگیری آموزه بهبنابراین 

ساازد   ای را آشاکار مای   لی گستردهزنجیره و نیز نظریات جدید مربوط به دینامیک گرما، ساتتارهای تخیّ

( ضامن  988-989: 9059) 59کیاو و هونا   کنناده اسات     های فیزیکی کماک فرایندسازی  که در مفهوم

در  شانیداری در یاادگیری زباان دوم اذعاان داشاتند بادون        ری بار بهباود  های تصاوّ  واره بررسی طرح

بینای باشاد: و اگار     تواند قابال پایش   چیز در زندگی نمی ری، هیچهای تصوّ واره ها، ازجمله طرح واره طرح

 شود      نمیمحقّ ،بینی نباشد چیزی قابل پیش

العاات  دگیرنده باا اطّ ری یاتصوّ  ةوار ها، ساتتارهای دانش قبلی موجود در طرح براساس اظهارات آن

هاای   واره کاارگیری طارح   هاا بار باه    کناد  آن  تعامل برقرار مای  58ری واردشوندهتصوّ ةوار جدید در طرح

کیاو و هونا ،   کید داشتند )أالزم و ضروری در امر یادگیری و پیشرفت ت یراهبرد مثابة ری ذهنی بهتصوّ

 ةوار باا کماک طارح   فراگیاران  های تود به این نتیجاه رسایدند کاه     براساس بررسیایشان (  969: 9059

نظاام یاادگیری را در  کنناد  دیگار اینکاه سااتتمان       توانند طبیعت تعااملی و پویاای    ری پویا، میتصوّ

مناد   پاردازش نظاام  بارای   شنیداری تود را کند تا موادّ ری پویا به فراگیران زبان کمک میتصوّ ةوار طرح

، 56بنادی  دستهبرای  توانایی تود را روش ،این   ادهی کنند و ب های اساسی سازمان چارچوبالعات در اطّ

معناادار   57ةدوباار   بندی العات گسترش داده و به ترکیبدهی و تحلیل اطّ بینی، سازمان ، پیش55بندی مقوله

نظاامی از   هاا معتقدناد زباان    و به این شکل، در  شنیداری تود را بهبود بخشاند  آن  دست یابنددانش 

در تعامال  باا یکادیگر   های فرعی متفاوتی تشکیل یافتاه اسات کاه     است که از نظام 54قالبی ای هوار طرح

آن، تغییاری   ةشود که در نتیجا  می ایجادها  ها معتقدند در اثر این تعامل، تغییراتی در دیگر نظام هستند  آن

شاکل   باه کناد تاا    آموزان کمک می پویا به دانشری های تصوّ واره ها، طرح باور آن   بهآید وجود می بهی کلّ

دهای کنناد و درنتیجاه،     العاات را در قالاب سااتتاری اساسای ساازمان     ها بنگرناد و اطّ  موقعیت به ی کلّ

کیاو و  ) ناد کنالعاات ورودی دریافات   مناد داناش و اطّ   ترکیب نظاام  راهالعات را ازبازسازی معنادار اطّ

 ( 966 :9059هون ، 
                                                           
13. A. Qiu & J. Huang 
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 ریتصوّ یها هوار طرح -2

اسات راه را بارای بسایاری از    گاذرد، توانساته    شناسی شناتتی که چند دهه بیشتر از عمار آن نمای   زبان

شناسای فرهنگای، فراگیاری زباان، مطالعاات       شناسای توصایفی، زباان    زبانهمچون  های پژوهشی، زمینه

ای و  شناسای رایاناه   انشناسی، شعر، آموزش، زبا  یداری، سبکشناسی اجتماعی، ارتباطات د گفتمانی، زبان

 و همکااران،  52هاا باشاد )کریستیانسان    زبان اشاری هموار سازد و ضامن کیفیت باالی کار در این زمیناه 

9005 :5 ) 

ی شناتتی متشکل از دو بخش عمده، یعنی معناشناسی شاناتتی و دساتور شاناتتی اسات     سشنا زبان

شاناتتی و دانشامندان علاوم    شناساان   آرای زباان  تاأثیر شناتتی تحت  معناشناسی(  8: 9004، 90)النگاکر

  یکای از  (5: 5222 ،95ای و اساسی برتوردار شاد )کلاوزنر و کرافات    های نظری پایه شناتت، از ساتت

هاا   آن ةواساط  کاه معناشناساان شاناتتی باه     ندسات هری هاای تصاوّ   واره های اساسای، طارح   این ساتت

ری در تصاوّ  ةوار طارح  ةنظریا  أمنشا   (555: 5920، )گنادمکار  کردندگیری معنا در ذهن را بررسی  شکل

گویاد یاک    گاردد  وی مای   وانشاناس انگلیسای، برمای   (، ر5299) 99به فردریک بارتلهمعنای امروزی آن 

 مثاباة  ری را باه هاای تصاوّ   واره ال تجربیاات گذشاته اسات  بارتلاه طارح     واره مشتمل بر سازمان فعّ طرح

د کند کاه از تجربیاات متعادّ    رتدادها توصیف میها و  ای یا سناریوی واقعیت های ذهنی کلیشه واره طرح

ا، ماار   ها  (  براسااس ایان توصایف   989: 9059رتدادهای مشابه حاصل آمده است )کیاو و هوانا ،   

  حاصال  طاور مفصّال بررسای کارده اسات      باه در زباان  را ری و کاربرد آن های تصوّ واره جانسون طرح

در ساال   99ذهان  در بادن در کتااب   ای نظریه مثابة ری بههای تصوّ واره ل طرحمفصّ وی طرح های بررسی

طاور   باه های مفهومی انتزاعی هساتند کاه    ری بازنماییای تصوّه واره این نظریه، طرحبراساس بود   5247

، 98ایاوانیس  ؛6 :9007 ،فاوکس  ؛5247 ،شاوند )جانساون   از تعامل روزانة ما با جهاان ناشای مای    مستقیم

 (   45: 9002 ،96و لیتمور ؛9004

ای  واره دنیاای بیارون و طارح    است، زیرا مرتبط و برگرفته از تجربیاات « ریتصوّ»ری، وارة تصوّ طرح

 ( 572-574: 9005، 95ها مفاهیم جزئی نیستند )ایوانز و گرین ، به این دلیل که آناست

                                                           
19. G. M. Kristiɑnsen  
20. R. W. Langacker  
21. T. Clausner & W. Croft 
22. F. Bartlett 
23. The Body in the Mind 
24. F. Ibɑʹñez 
25. J. Littlemore 
26. V. Evans & M. Green 
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دلیال   زیرا باه  ؛ها با یکدیگر است واره، بازنمایی عناصر اصلی موجود در یک رتداد و ارتباط آن طرح

(  99: 5945تواند عکس دقی  رتداد و یا شیء باشد )حااجی نصاراه،    ناتوانی ذهن در ثبت جزئیات نمی

العاات  گار اطّ  دانناد کاه نشاان    انتزاعای مای   یواره را ساتتار ( طرح5972نقل از سیف ) ویا و حسام بهگ

کناد   را تالصه میچیزی  هر االعات مرتبط بانتزاعی است که اطّبه این دلیل شده در حافظه است   ذتیره

: 5945ویا و حساام،  گدهد ) العاتی را نشان میساتتار است که چگونگی ارتباط اجزای اطّ به این دلیل و

 ةدانش است که دانش یاا تجربا   ةیافت واره، ساتتار سازمان نیز معتقد است طرح (5242) 97(  اسکمپ572

 ،هاا  واره نیاز معتقدناد طارح   ( 55: 5942  افراشای و نعیمای حشاکوایی )   شاود   طابمتواند با آن  فرد می

ها، انساان در در  رویادادهای    تر جهان اطراف هستند، زیرا با وجود آن ری برای در  آسانثّؤابزارهای م

 ه و نیز مفاهیم جدید، نیاز به تالش فکری ندارد روزمرّ

 اسات در   توانساته  شاناتتی،  شناسای  زباان  از ای زیرمجموعاه  مثاباة  باه  ری،تصوّ های هوار طرح امروزه

 از بخشای  منزلاة  باه  زیارا  دهاد،  اتتصاص تود به را واالیی جایگاه آموزش، ازجمله مختلف، های زمینه

 مناد  نظاام  شاکلی  تواناد باه   مای  لیه،اوّ و ابتدایی یافتة جسمیت مفاهیمِ قالب در ر،تفکّ و زبان سازوکارهای

 (   50: 9005همکاران،  و )ایوانز آورد فراهم را تر پیچیده مفاهیم ساتتار

 زیار  در  شد بررسی پایه وارة طرح سه مثابة به قدرتی و حرکتی حجمی، وارة طرح سه ها، واره طرح میان از

 :شود می اشاره ها هوار طرح این به تالصه طور به

 ایا  اتاق دار، مثل حجم های مکان در قرارگرفتن ةتجرب از انسان که است ای واره طرح :یحجم وارة طرح  5

 تجرباه،  نیا ةواسط  به و کند یم کسب دارند، حجم که ییها مکان در گوناگون اییاش قراردادنِ زین و تخت

  (99-95: 5247)جانسون،  کند یم جادیا یانتزاع های واره حطردر ذهن تود 

 رفته تو فکر  

 ای افتاده توی بد مخمصه  

  یتودت رو از این گرفتاری بیرون بکشسعی کن  

 ًافتی تو دردسر هم گفته بودم می قبال  

کاردن تاود و    حرکت ة(، انسان ازطری  تجرب557 -559: 5247نظر جانسون ) بهحرکتی:  ةوار طرح  9

توان حرکات کارد     آفریند که در آن می های گوناگون فضایی می  ، برای پدیدههای متحرّ دهیسایر پد

 :؛ برای مثالاند انگار نمودار مسیر حرکتهستیم که در زبان به این ترتیب، شاهد تعبیراتی 

                                                           
27. R. R. Skemp 



 82/ری در متون علمی های تصوّ واره بررسی شناتتی طرح
 

 

 ّهرسیدیم به ته قص  

 ّت باید تالش کردقیّبرای رسیدن به موف  

 باید تیلی بدوی تا گرفتن مدر  دکتری هنوز  

ی باا امکاناات   ( انساان در برتاورد باا چناین سادّ     87: 5247جانساون )  باور بهقدرتی:  ةوار طرح  9

آزماوده اسات  باه ایان ترتیاب،       را تود در برتورد با این ساد شده است و قدرت رو  روبه دیمتعدّ

ه و باعاث شاده کاه وی ایان کیفیات را باه       رتورد فیزیکی در ذهن انسان پدید آماد طرحی از این ب

تاورد باا   ر  جانسون در این ماورد ساه حالات در ب   ستا دهد که در واقع فاقد آن هایی نسبت  پدیده

گیرناد و قاادر باه     پشت مانع قرار می :سازد ا را مطرح میه ری مربوط به آنی و طرح تصوّچنین سدّ

یا اینکه ماانع را از سار راه    دهند گذرند و به راه تود ادامه می از وسط یا کنار مانع می ،حرکت نیستند

ری در ذهان  هاای تصاوّ   واره انسان با کسب تجربیاتی از این قبیل، ناتودآگااه طارح   ،دارند  حال برمی

: 5247ند از آن در در  و دریافت تجربیات مختلاف یااری جویاد )جانساون،     ابتوآفریند تا  تود می

 توان در ادامه دید: های قدرتی را می واره هایی از طرح (  نمونه89-84

 گرفتار مصیبتی شدم که نه راه پیش دارم نه راه پس  

 با هر بدبختی بود کنکور را پشت سر گذاشتم  

  مشکالت را کنار زدم برای اینکه به هدفم برسم همه 

 ها و تحلیل داده پژوهشروش  -1

منظاور توصایف عینای و کیفای      باه نگارندگان  پژوهش،در این است تحلیلی  -توصیفی نوشتار پیش رو 

آمااری   ة  جامعا کردندهای پایه را مطالعه  واره دار موضو  طرح صورت نظام محتوای مفاهیم متون علمی به

گفتماان علمای را    ةحجم نمونشناسی  مقاله با موضو  زیست بیست است االت علمی به زبان فارسی مق

از مطالعه و بررسی دقیا  هار   پس   الوصول است گیری سهل انتخاب نمونه، نمونه ةدهند  شیو تشکیل می

حرکتای،   ةوار د و سپس در ساه دساته طارح   شهای موجود در مقاله تهیه  واره لیستی از طرح  ،علمی ةمقال

ای از  از بررسای تماامی مقااالت ماورد مطالعاه مجموعاه      پاس     در انتهاشد بندی  حجمی و قدرتی طبقه

آوردن فراوانی نسبی جماالت   دست برای بهگرفت   می ین پژوهش را دربرهای ا د که دادهشها تهیه  لیست

ی در ایان  بررسا صاورت جداگاناه و مجماو  جماالت ماورد       جمالت هر مقاله به کلّ ةوار حاوی طرح

روش آماار اساتنباطی و آماار توصایفی      شاده باه   آوری های جماع  در آتر، دادهد  شپژوهش نیز شمارش 

 وتحلیل شد  تجزیه
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جادول، رسام    ةکردن، تهیا  دهی، تالصه ها برای سازمان ای از روش آمار توصیفی مجموعهدر بخش 

بارای تعیاین    آمااری اساتفاده شاده اسات      ةاز نمونا  ،شده آوری های جمع نمودار، توصیف و تفسیر داده

اساتفاده شاده اسات  در بخاش     ی در این پژوهش، از فراوانی نسبی رهای تصوّ واره صحیح فراوانی طرح

جمالت اشاره شاده اسات     ن و نیز کلّگفتمار مورد نظر در جمالت حضور متغیّتوزیع فراوانی، به تعداد 

هاای   از روشو نیز آزمون سی )وابستگی( اساتفاده شاد     دو در بخش تحلیل آمار استنباطی از آزمون تی

، توزیاع یاا   تای  آزماون اشااره کارد     92دو و آزمون تی 94توان به آزمون تی کاررفته در این پژوهش می به

در شرایط جامعاه  که نمونه  ةهایی دربار ها فرضیه ست که با استفاده از آن ها ای از توزیع درحقیقت تانواده

ها در این پژوهش از آزماون تای      برای آزمودن درستی قسمتی از فرضیهشود آزمون میناشناتته است، 

آن  ةوسایل  های آماری است کاه باه   این آزمون یکی از معتبرترین آزمونشود   دو استفاده می یا آزمون کای

به وجود یاا عادم    دو درواقع آزمون کای  ر وجود دارد یا تیربین دو متغیّمندی  نظام ةرابط توان پی برد می

ر ت و جهات ارتبااط دو متغیّا   در مورد شدّ نظری  گونه اظهار پردازد و هیچ ر میوجود ارتباط بین دو متغیّ

 کند  نمی

 درزمیناة  شاناتتی  شناسایِ  نزباا  و شناسای  نروا شاناتتی،  علاومِ  در کاه  هاایی  پژوهش نتایج امروزه

 زیارا  گاذارد؛  بااقی نمای   زبان علمای  در ها واره طرح یتاهمّ در تردیدی است، گرفته صورت ها واره طرح

 سراسار  کاه  فرهنا   علام و  در  در نتیجاه در و دنا گیر یم قرار پیچیده انتزاعیِ مفاهیم بنیان ها واره طرح

 ایان  از فان  زبان ةتوانند مناسبِ برتورداری میزان بنابراین یابند؛ می اساسی نقشی است، انتزاعی مفاهیم

  اسات  اثرگاذار  او ازساوی  تار  پیچیاده  یادگیریِ مفاهیم و در  بر پایه، و لیهاوّ مفاهیم مثابة به ها واره طرح

ت در انتقال مفااهیم علمای اسات     قیّموفّ گر نشان و تر، ضامن ساده مفاهیم این از استفاده و آگاهی واقع در

آیاد، محتاوای    می زیرکه در هایی  پرسشیت این موضو ، با استفاده از ه به اهمّبا توجّنوشتار پیش رو در 

 ند از:ا عبارتها  پرسش شده است  این تحلیلها  واره زبان علم براساس میزان کاربرد این طرح

 ری پایه به چه میزان در متون علمی کاربرد دارد؟های تصوّ واره طرح -5 سؤال

 ها معنادار است؟ واره آیا اتتالف بین طرح -9 سؤال

واره در  گاناه باه جماالت بادون طارح      ری سههای تصوّ واره نسبت تعداد جمالت حاوی طرح -9 سؤال

 متون علمی به چه میزان است؟

                                                           
28. t-test 

29. χ2 



 65/ری در متون علمی های تصوّ واره بررسی شناتتی طرح
 

 

 واره چگونه است؟ واره و بدون طرح اتتالف بین جمالت حاوی طرح -8 سؤال

 های پژوهش یافته -3

 کاربرد دارد؟ یزان در متون علمیری پایه به چه مهای تصوّ واره طرح -5 سؤال

 به نمایش درآمده است علمی های پایه در متون  واره در ابتدا میزان انوا  طرح

 ها در متون علمی واره توزیع فراوانی و درصد طرح .(3)جدول 

 درصد فراوانی ها واره طرح

 65 924 حجمی

 92 569 حرکتی

 56 40 قدرتی

 500 695 ها واره طرح جمع کلّ

 
 ها در متون علمی واره میزان درصد طرح .(3)نمودار 

ایان   ةعلمی مورد مطالعه در پیکر ةمقال بیسترفته در کار های به واره دهد که طرح نشان می (5)جدول 

و  %92حرکتای   ةوار ، طرح%65های حجمی  واره ند از: طرحا ی از بیشتر به کمتر عبارتطور کلّ پژوهش، به

  %56 قدرتی ةوار طرح

حرکتای  (، 50-5) حجمای  ةوار هایی از طارح  ابتدا، نمونه ها آمده است  در واره هایی از طرح در زیر نمونه

 شود: ( ارائه می90-95قدرتی ) ةوار ( و در انتها طرح55-90)

 قرارگرفتند در سه گروه  ها ای ژنوتیپ توشه ةاساس تجزی( 5

 انجام شده است ها  ات با پروتئیننانوذرّ میان کنشروی  ای بر ه مطالعات گسترد( 9

 روی هزار نمونه تون اهداشده آزمون انجام داد  9055 سال در تحقیقیواعظ جلیلی در( 9

 شوند  اهداء تون تارج نمی ةاز چرت عنوان مثبت کاذببنابراین افرادی تحت ( 8

 حجمی

65% 
 حرکتی

92% 

 قدرتی

56% 

 درصد فراوانی طرحواره ها در متون علمی
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 ص ویروس تهیه شد یک نمونه تون با بار مشخّاین مطالعه  در( 6

 وجود دارد  ارقام  زیادی در درون و بین تنوّ ی نشان دادمولکولوتحلیل  تجزیه( 5

 تنها یک درصد احتمال تطا وجود دارد  در این حالت( 7

 شده بود  نیز مشابه گیاهان آبیاری تحت تنش تشکی گیاهان( 4

 ظهور کرده است  5/94در دقیقه این طیف ( 2

 سلولی باشد  ستانه سمیتزیر آتنهایی  غلظت هرکدام به( 50

فیزیکی انساان از حجام )مکاان( در ذهان وی شاکل گرفتاه و ذتیاره         ةتجرب  ةواسط بهمفاهیمی که 

هاا(   هاا )مکاان   کنند که در قالب ایان حجام   اند، به او در در  و دریافت مفاهیمی انتزاعی کمک می شده

هاای   شاده از حجام   کند تاا مفهاوم کساب    ای کمک می چنین تجربه (،50-5)های  گیرد  در مثال جای می

، «عناوان »، «تحقیا  »، «میاانکنش »همچاون  قابال در  ازقبیال    ناپاذیر و غیار   های حجام  به چیز ،فیزیکی

 ه شاود دادکه ماهیتی فیزیکی ندارند، تعمایم  « ارقام»و « تنش تشکی»، «دقیقه»، «آستانه سمیت»، «مطالعه»

   شوند راحتی در  و دریافت  ها به و آن

دهاد ایان اسات کاه در زباان فارسای، در        نشاان مای  هاای دیگار    ها و نمونه آنچه بررسی این نمونه

ی دارناد، زیارا   حروف اضافه نقاش مهمّا  همة  ه،های حجمی، چه بالفعل و چه بالقوّ واره گیری طرح شکل

 توانند نمایان و کاربردی شوند  میها بدون این حروف اضافه ن واره این طرح

 ژنوتیپ روزافزون نخواهد بود این منابع پاسخگوی نیازهای  از  آمده دست تولیدات به( 55

  رسد نظر می بهها امری ضروری  پایداری این آنزیم( 59

  آمده است 9 در شکلهای آلی  حضورحالل( 59

 ها در مجاورت سوبسترا قرار گرفتند  نمونه دقیقه 90 گذشت از بعد( 58

  لیتر رسانده شد میلی 500به و حجم نهایی ( 56

ای ازنظر تولید آنزیم فیتاز  میکروبی گسترده  دریای مازندران دارای تنوّسواحل رود  می انتظار( 55

 باشند 

 گردد  ل سمیت سلول میتحمّ ةاز آستان باالرفتن غلظتاین امر باعث ( 57

  شویم تر می نزدیکهرچه به مراحل انتهایی ( 54

 دستیابی ژن به بانک ژنی منتقل شد  ةدر این شماره برای ثبت شمار مدهآ دست ژن بهتوالی ( 52

 این تحقی  مطابقت دارد  درآمده  دست نتایج بهاین مشاهدات با ( 90



 69/ری در متون علمی های تصوّ واره بررسی شناتتی طرح
 

 

مفااهیمی در ذهان   اسات  ای که از حرکت فیزیکی تود کسب کرده، توانسته  ه به تجربهانسان با توجّ

سازد  این امار موجاب    ر میفیزیکی، ممکن و میسّ های غیر شکل دهد که در  و دریافت او را از حرکت

، «دقیقاه  90گذشاتن  »، «در شاکل آماده  »، «نظررسایدن  باه »، «آماده  دست به»های باال  شده است تا در مثال

که همگی نشاانی از حرکات   « رفتن انتظار»و « آمدن ژن دست به»، «آمدن نتایج دست به»، «رسیدن به حجم»

  در  و دریافت شوند سادگیفیزیکی در تود دارند، به  ا ازنو  غیرامّ

دهند که در زبان فارسی، ترکیب یک عباارت اسامی در    ها نشان می حرکتی، بررسی ةوار درمورد طرح

گیاری ایان    جایگاه فاعل، یا مفعول یا متمم با افعالی چون کشیدن، رسیدن، بردن، آمدن و گشاتن، شاکل  

 زند  ها را رقم می واره طرح

  درگیرند نیروهای مختلف و ها مکانیسم( 95

جوشااندن   )معارف برنفیلاد( و   نیتارو سالسایلیک اساید    با افزودن معرف دیف واکنش آنزیمی توقّ( 99

 آبجوش صورت گرفت  دقیقه در 6 تمدّ میکروتیوب واکنش به

 گردد  درمقابل حالل می پایداری آنزیمباعث ( 99

  دهند مورد هدف قرار میطور تصادفی از داتل  ها سوبسترای سلولزی را به زیرا این آنزیم( 98

  سازند مهار میمپاتوالیتیک را ت سیستم پاراسالیّفعّ( 96

هاای آن پروپاانول را نشاان     در حضاور حاالل   AaCe19aاز پایداری آنازیم اناد و گلوکانا    8 شکل( 95

 دهد  می

 دهد  را در گیاهان کاهش می مقاومت به نور زیاددو  تی آ همچنین ناکارایی سی( 97

  درگیر استWRKY تنظیم بیان در Xگزارش کردند کهها  آن( 94

  دهند یم نشان ینارنج فلورانس تود از فرابنفش پرتوهای با برتورد در حاصل، کمپلکس( 92

  کنند لتحمّ را گراد سانتی ةدرج 8 سرمایی تنش توانند یم بهتر شاهد، گیاهان به نسبت گیاهان این( 90

 حاصال آماده   رویا او از اعماال ن  یکیزیف ةتجرب ةجینتدر ذهن انسان، در یقدرت ةوار طرح یریگ شکل

 و ه مااهیتی فیزیکای ندارناد   البتّا  ؛که در هماه نیرویای اعماال شاده اسات      (90-95)های  است  در مثال

 اند  همین تجربه قابل در  ةواسط به

معماول ایان   طاور   باه دهد که  ها نشان می قدرتی در زبان فارسی، یافته ةوار گیری طرح در مورد شکل

فعال   ةاضااف  شکل اسم به ب ممکن است به پذیرد  این افعال مرکّ ب صورت میپدیده در قالب افعال مرکّ

و  «شکساتن »  اساتفاده از افعاالی چاون    «زدن بانا  »و  «لبخنادزدن »، «فریاادزدن »مانند  یابند، نمود  «زدن»
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 در زبان فارسی است  سازی این پدیده ، راه معمول دیگری برای مفهوم«شدن چیره»

 چگونه است؟ در گفتمان علمی ها واره اتتالف بین طرح -9 سؤال

واره و بادون   آیا اتتالف بین جمالت با طارح  که در این بخش به بررسی این نکته تواهیم پرداتت

 واره در گفتمان علمی معنادار است؟ طرح

 ندارد شده و مورد انتظار تفاوت وجود  فرض صفر: بین توزیع مشاهده

 شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد  فرض مقابل: بین توزیع مشاهده

 ایان پاژوهش   ةمورد مطالع ةجمل 9902های مورد مطالعه در گفتمان علمی یعنی در  جدول زیر گروه

  کند بررسی می را

 ها در گفتمان علمی واره وانی و درصد طرحفرا توزیع .(2)جدول 

 گفتمان

 هیپا یها واره طرح

 قدرتی ةوار طرح حرکتی ةوار طرح حجمی ةوار طرح مجموع

 درصد فراونی درصد فراونی درصد فراونی

 500 56 40 92 569 65 924 علمی

لمای کااربرد دارناد     پایاه، در گفتماان ع   ةوار دهد کاه هار ساه طارح     نشان می (9)های جدول  یافته

 اتتصاص داده است ل را به تود اوّ ةلحا  کاربرد رتب به حجمی ةوار طرح

هاای   واره دهد که بین فراوانای اناوا  طارح    دو نشان می ، نتایج آزمون کای(9)ه به نتایج جدول با توجّ

هاای ماورد    جادول زیار گاروه   تفاوت معنادار اسات    54/95272حجمی، حرکتی و قدرتی با مدار کای 

 کند  بررسی می را این پژوهش ةمورد مطالع ةجمل 9902مطالعه در گفتمان علمی یعنی در 

 دو در گفتمان علمی آزمون کای. (1) جدول

 های مورد مطالعه گروه مقادیر

54/95272 

000/0 

005/0 

 دو آماره کای

 آزادی ةدرج

 داری سطح معنی

 چگوناه واره  گانه به جمالت بدون طرح ری سههای تصوّ واره نسبت تعداد جمالت حاوی طرح -9 سؤال

 است؟

( از تعداد جماالت  %55واره )با  در گفتمان علمی، تعداد جمالت با طرحکه دهد  جدول زیر نشان می

 ( کمتر است %48واره )با  بدون طرح
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 واره در گفتمان علمی واره و جمالت بدون طرح توزیع و درصد جمالت با طرح. (3) جدول

 گفتمان

 جمالت

 واره جمالت بدون طرح واره جمالت با طرح مجموع

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 500 48 9574 55 695 علمی

 واره معنادار است؟ واره و بدون طرح آیا اتتالف بین جمالت با طرح -8 سؤال

ایان پاژوهش    ةمورد مطالع ةجمل 9902های مورد مطالعه در گفتمان علمی یعنی در  جدول زیر گروه

 کند  بررسی میرا 

 دو در گفتمان علمی آزمون کای .(1)جدول 

 های مورد مطالعه گروه مقادیر

859/5895 

5 

000/0 

 دو کایآمارة 

 آزادی ةدرج

 داری اسطح معن

یا هماان ساطح    sigو  5آزادی با مقدار  ة، درج859/5895دو با مقدار  کای ةمقدار آمارباال در جدول 

سطح معنااداری   های مورد مطالعه بررسی شده است  ازآنجاکه رگروهبرای متغیّ 000/0داری با مقدار  معنی

  شاود  ( است، لذا فرض صفر رد می000/0) 06/0کمتر از  باالل جدول دو در سطر اوّ کای ةمتناظر با آمار

شاده و ماورد    توزیاع مشااهده  عبارتی باین   شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد یا به بین توزیع مشاهده

داری  گفتماان علمای تفااوت معنای     واره در واره و جمالت بادون طارح   بین جمالت حاوی طرحانتظار 

 است  5/0 ه به آزمون سیوجود دارد  مقدار این تفاوت با توجّ

 گیری بحث و نتیجه -1

هاای   کند  در گفتماان علمای تجرباه باه تئاوری      ه ایجاد میمتون علمی دیدی متفاوت از مکالمات روزمرّ

ایان گفتماان دانشاجویان،     مخاطباان  اسات   ی تبادیل شاده  مولکولشناسی سلولی  زیست اعلمی مرتبط ب

بودن بارای در    کرده صرف تحصیل  ی هستندمولکولشناسی سلولی  حصیالن یا کارشناسان زیستالتّ فارغ

ت ی کافی نیست  فهم این متون برای مخاطب عام دشاوار اسات و علّا   مولکول شناسی سلولی متون زیست

رده کارده و در سااتتار معناایی جماالت     یا فشداده ی است که ماهیت هر کلمه را تغییر دشواری زبان فنّ

شادن باه    ه قارار دارد کاه در آن تجرباه بادون تبادیل     گفتاار روزمارّ   ،تغییراتی ایجاد کرده است  درمقابل

ه در های معنایی در گفتار روزمارّ  شود  ماهیت کلمات و ساتتار های معنایی ویژه بیان یا نوشته می ساتتار
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 کند و مخاطبان آن مردم عادی هستند  میندرت تغییر  ی بهمقایسه با زبان فنّ

پاردازی در اتتیاار زباان     ابزار قدرتمندی را برای نظریه دستوری ةاستعار»گوید:  ( می9008) 90یدیهل

و برای تبدیل تجربیاتماان   باید آن را تبدیل به معنا کنیم دی برای در  یک چیزهلی باور  به«  دهد قرار می

 - هاا  و ساتت ها ه، واژهای دستوری نظام - دستور زبان تأثیرکمک زبان و تحت  مند زبانیم  بهبه معنا نیاز

گذار از تجربه باه   فرایندتبدیل آن به معناست ) مستلزم شوند  در  یک چیز تبدیل به معنا می تجربیاتمان

نقاش   پیادایی علام   در پیدایی گفتمان علمی و درنهایت دستوری ةاستعار یدییعنی در (  از دید هل معنا

تاوان     مای مشاهده شاد ری های تصوّ واره حاضر تعداد فراوان طرحپژوهش   در ای دارد کننده ینیبسیار تع

ت به معناا  های زبانی برای تبدیل تجربیا ویژه ساتت هزبان علم از دستور زبان و ب ةت این امر را استفادعلّ

سازایی   هاستعاره که در پیدایی علام نقاش با   بر افزون  د این مطلب است کهیّؤمنوشتار پیش رو  ذکر کرد 

ری در هاای تصاوّ   واره دارناد  درواقاع طارح    ییزاسا  هنقشی بدر این امر ری نیز های تصوّ واره طرح ،دارد

ساازی محتاوای    متون علمی برای غنی ةنویسندری دارند  ثّؤدر  یعنی تبدیل تجربه به معنا نقش م فرایند

ساتتن متن بارای مخاطاب مخصاوص تاود، گویاترسااتتن       صیالعات، تخصّکردن اطّ عبارات، فشرده

 استفاده کرده است    ریتصوّ ةوار طرحمطالب و دالیل دیگر از 

هاای مختلاف    تحلیال محتاوای گفتماان    ةپژوهش حاضر با محدودیت منابع ایرانی و تارجی درزمین

 ری، مواجه بود های تصوّ واره ویژه طرح شناسی شناتتی و به براساس زبان

  دهاد پاسا    هاا را  ، پرساش ظرفیات تاود   توانست در حدّحاضر این محدودیت، پژوهش باوجود  

وارة پایاه، بااوجود تفااوت     دهد که هار ساه طارح    ل و دوم نتایج این بررسی نشان میاوّپرسش  درمورد

 ةوار ابتدا به طارح  ،ود دارند که درمجمو  بیشترین میزانوج در متون علمی ،ها معنادار در میزان کاربرد آن

 ( اتتصاااص دارد %56قاادرتی ) ةوار ( و در آتاار بااه طاارح  %92) حرکتاای(، سااپس %65) حجماای

ای از ساتت شناتتی هستند که امکان ارتباط میاان تجربیاات فیزیکای     لیهری سطح اوّهای تصوّ واره طرح

 ،مفااهیم انتزاعای چاون حجام    هاا در    واره کنند  طارح  تری فراهم می های شناتتی پیچیده ما را با حوزه

شناسای   متون مربوط به زیست ویژه سازد  در متون علمی به پذیر می حرکت و قدرت را برای انسان امکان

دلیل وجاود   آورد، به مقاالت علمی این پژوهش را فراهم می ةمورد مطالع ةلکولی که حجم نمونوسلولی م

سالول،   ةتصاوص در حاوز   هصورت فیزیکای با   در  آن به پیچیدگی مفاهیم انتزاعی بسیاری در علم و

کی تود مبنی بر اشاغال بخشای از فضاا، در  مفهاوم انتزاعای      یو شیمی، نویسنده از وجود فیز مولکول
                                                           
30. M. A. K. Halliday 
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حجم و همچنین از وجود فیزیکی حرکت و قدرت برای بیاان بهتار مفااهیم انتزاعای موجاود در متاون       

امکاان   دشاواری دلیال   زاعی بیشتر در متون علمی بهرسد وجود مفاهیم انت نظر می هکند  ب علمی استفاده می

ای  واره لاین طارح  حجمای اوّ  ةوار طارح   ها است نبودن آن فیزیکی و قابل دسترس  تاطر غیر ها به در  آن

: 5228، 95وی در این زمینه اسات )گیابس   زیاد ةدلیل تجرب آن است و این بهاست که انسان قادر به در  

 حجمی در متون علمی، قابل توجیه است    ةوار میزان باالی طرح، دلیل این آشنایی به ( 896

واره و بادون   د که بین تعاداد جماالت باا طارح    ده سوم و چهارم نتایج نشان میپرسش در پاس  به 

بیشاتر  ( %48واره )باا   طارح  جمالت بدون این نتایج، تعدادبراساس  واره تفاوت معنادار وجود دارد  طرح

( و 5942افراشای و نعیمای حشاکوایی )   در ایان ماورد   سات   ا( %55)باا   واره از جمالت حااوی طارح  

ل چناد    در پاژوهش اوّ اند نوشتار پیش رو انجام داده سو با نتایج همیی نیز ها شپژوه( 5928) باباساالری

( نیاز  5928) هاای برگزیاده بررسای شاده اسات  در پاژوهش باباسااالری        داستان کود  از سری کتاب

ببنیاد هردوپاژوهش    گونه که می کودکان تا مقطع پنجم ابتدایی بررسی شده است  همانهای درسی  کتاب

شده از متن علمی کاه در ایان مقالاه انجاام شاده، صاورت        در تعریف ارائه علمیمتون ر از در متونی غی

اسات  نتاایج پاژوهش    ساو   هام حال نتایج هردو پژوهش باا نتاایج پاژوهش حاضار      با این ؛است گرفته

( بیشاتر از جماالت حااوی    %5/45واره )باا   دهد تعداد جمالت بدون طارح  ( نشان می5928) باباساالری

دهاد تعاداد    ( نشاان مای  5942)حشاکوایی  ( است  نتایج پژوهش افراشی و نعیمای  %8/54واره )با  طرح

 باا  اماروزه  ( اسات  %58/2واره )باا   ( بیشتر از جمالت حاوی طارح %95/20واره )با  جمالت بدون طرح

 هاا  واره طرح ةنیدرزم یشناتت یِشناس زبان و یشناس ن روا ،یشناتت علومِ در که ییها پژوهش جینتا به هتوجّ

 چاه  از نکاه یا اامّا  ؛ماناد  ینم یباق دییترد علم زبان و آموزش امر در آن تیاهمّ در است، گرفته صورت

 شاود،  یما  اساتفاده  هروزمارّ  گفتار با سهیمقا در یفارس زبان یعلم متون در زانیم چه به و ییها واره طرح

 ریتاأث  زانیا م یبررسا  به ها آن ةسیمقا با تا است، هروزمرّ گفتار و فن زبان انیم یا سهیمقا یپژوهش مستلزم

 و زانیا م تیّا قموفّ عادم  ای تیّقموفّ یبررس به و پرداتت یانتزاع میمفاه انتقال در یرتصوّ یها واره طرح

  برد یپ یفارس زبان یعلم گفتمان در ها واره طرح نیا کاربرد یچگونگ

 منابع  
 ةرساای صاافت مرکااب فعلاای حاااوی عضااو باادن در زبااان فارساای براساااس نظریاابر(  5942مهاار، آتوسااا )آزاد

 دانشگاه الزهرا    ،شناسی همگانی زبان ارشد کارشناسی ةنام   پایانریهای تصوّ واره  طرح

                                                           
31. R. W. Gibbs 
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  متون داستانی کاود  باا رویکارد شعرشناسای شاناتتی     تحلیل (  5942) حشکوایی آزیتا و فاطمه نعیمی افراشی،

  96-5 ،(9) 5پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ،شناتت زبان

وزارت  ةناما پایاان   ابتادایی  ةهای درسای فارسای دور   های شناتتی کتاب بررسی ویژگی(  5928باباساالری زهرا )

 های تارجی  ادبیات و زبان ةدانشکد -دانشگاه پیام نور مرکز  نور  علوم، تحقیقات و فناوری  دانشگاه پیام

 ةناما    پایاان مصاطفی رحماندوسات   ةری در اشاعار کودکانا  هاای تصاوّ   واره   بررسی طرح(5926) وند سعید زهره

 ، دانشگاه لرستان زبان و ادبیات فارسی ارشد کارشناسی

  آگاهیادگیری و آموزش(  تهران: شناسی )روان شناسی پرورشیروان(  5972)اکبرعلی ،سیف

پربسامد فارسی و انگلیسی در چاارچوب معناشناسای    ةتطبیفی حروف اضاف ةمطالع(  5928) نی، راحلهاشاملو درب

 دانشگاه محق  اردبیلی    ،شناسی همگانی زبان ارشد کارشناسی ةنام   پایانشناتتی

  یریمشا  دونیا غم در اشاعار فر  ةواژ یرتصوّ یها واره طرح و یمفهوم یها استعاره یبررس(  5928) قاسمی، آزاده
  شناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهد زبان ارشد کارشناسی ةنام پایان

  در زباان قارآن   یو اتارو  یویا سافر دن  ةحاوز  در یرتصاوّ  واره طرح(  5926قائمی مرتضی و اتتر ذوالفقاری )

  99-5 (،56) 8 ،یقرآن یادب یها پژوهش

 یهاا  پاژوهش   یفارسا  زبان افعال سطح در یبافت ییمعنا هم ةلئمس به یشناتت یکردیرو(  5920گندمکار، راحله )
  596-556، (9) 9 ،یزبان

 ةفصالنام   آماوزان  داناش  یاضا یر یهاا  یبدفهم گر هیتوج: یذهن یها واره طرح(  5945گویا، زهرا و عبداله حسام )
  900-577، (5) 9  یکاربرد یشناس روان
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